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EBÖSSZEÍRÁS

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy 2012. január 1. napjától ismét változtak az ebek tartásához és a kötelező, veszettség elleni védőoltáshoz kapcsolódó szabályok.
A tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel
háromévente legalább egy alkalommal
ebösszeírást végez.
Sióagárdon 2012. évben az összeírásra
április – május hónapban kerül sor.

Máté János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitűntetést vehette át pár nappal ezelőtt Dr. Fazekas Sándor agrárminisztertől.
Máté János Sióagárdon született, itt járt iskolába, gyermekkori emlékei ide kötik, ahogy ő mondja: „Én ízig-vérig sióagárdi vagyok.”
Gödöllőn szerzett agrárdiplomát, majd ugyanitt szakmérnöki diplomát. 1990-ben került Sióagárdra, ahol a helyi mezőgazdasági szövetkezet elnöke lett. Irányította a közel 2500 hektáros mezőgazdasági
üzemet, ahol akkor még állattartás is volt a növénytermesztés mellett.
Az üzem átalakulása után bár az állattenyésztés megszűnt, és
csökkent a megművelt földterület is, azért így is egy jól működő, sok
sióagárdinak munkát adó kft ügyvezetőjeként gondoskodott a sióagárdi földek korszerű megműveléséről. Mindig kereste az új lehetőségeket; a folyamatos tanulás, szakmai fejlődés elkötelezett híve volt.
Az Agrárkamara elnökségi tagja, a növénytermesztési osztályban
végzett munkájával segíti a termelőket.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Folytatás a 4. oldalon

Polgárvédelmi gyakorlatot tartottak a vizek kártételei elleni védekezés alap– és szakkiképzés tárgyában április 14-én a Katasztrófavédelmi Igazgatóság
munkatársai Sióagárdon, a helyi PV szervezet tagjai
számára.

Az eseményen készült fotók megtekinthetőek a
www.sioagard.hu weboldalon.

KÖSZÖNET
Az iskolában két tanterem padozatának felújítása
folyik, helyi vállalkozók segítségével.
A befejezés még messze van, de már most szeretném megköszönni a Geotechnika 84 Kft., a Sióvölgye Kft. és a HGT Invest Kft. önzetlen, segítő közreműködését.
Háry János polgármester

IDÉN IS LESZ FOTÓPÁLYÁZAT
A már több éve hagyományos pályázati feltételek továbbra is élnek, és egy kicsit ki is egészülnek.
A tavalyi újítás megmarad, ANNO kategóriában olyan
képekre vagyunk kíváncsiak, amelyek 1960 előtt készültek,
esetleg sorozatokra, melyek egy-egy sióagárdi család vagy
ember életútját mutatják be.
Tovább az 5. oldalra
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A KÉPVISELŐ TESTÜLETI HÍREI
A képviselőtestület 2012. április 11-én tartott ülésén a következő fontosabb döntéseket hozta.
Civil szervezetek 2012 évi támogatása
Sióagárdi Hagyományőrző Egyesület
Sióagárdi Nyugdíjasok Egyesülete
Sióagárdi Polgárőr Egyesület
Fecske Bábcsoport
Sióagárdi Sportegyesület
Tárkereki Mókázó Tehetségkutató Műhely
Tolna Megyei Népművészeti Egyesület
Sióvölgye Horgászegyesület
Mindösszesen 1.700.000 forint.

472.000 forint
80.000 forint
98.000 forint
80.000 forint
910.000 forint
15.000 forint
15.000 forint
30.000 forint

A csökkenetett támogatások miatt a támogatási célok módosítását 2012. április 30-ig kell megtenni. A támogatási
szerződések megkötése után kerül sor a támogatások kifizetésére a szerződésben meghatározott ütemben.
A képviselő-testület meghallgatta a rendőrség, a tűzoltóság, a családsegítő társulás beszámolóját a 2011. évi tevékenységükről, valamint a polgármester beszámolóját a két ülés között történt eseményekről.
Módosította a 2011 évi költségvetését, majd elfogadta a 2011. évi zárszámadást. Döntött a térítési díjakról, mely
szerint az óvodai és iskolai térítési díjak kerültek megemelésre, melyre utoljára 2007-ben került sor.
A 2012. május 1. napjától hatályos óvodai és iskolai térítési díjak az alábbiak:
Óvodai ellátás: 432 Ft/nap
Iskolai ellátás: 460 Ft/nap
Menzai ellátás: 305 Ft/ebéd
Gyermekvédelmi beszámolót, szociális ellátásokról szóló beszámolót, belső ellenőrzési beszámolót, éves összefoglaló ellenőrzési jelentést hallgatott meg a képviselő-testület.
Döntött arról, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012 évi támogatása iránt
igényt nyújt be.
Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének előkészítését tovább folytatja a hivatal, döntésre visszatér a testület az
év végén.
Pályázatok benyújtásáról is döntöttek a képviselők. Az iskola tantermeinek, valamint az udvar burkolatának felújítására, illetve gyermek- és ifjúsági tábor támogatására.
Zárt ülésen döntött a képviselő-testület a megyei kitüntető címekre való felterjesztésekről, a helyi kitüntetésekről
pedig következő ülésén dönt. Kiválasztotta a Sióagárd Borát, mely Horváth Gergely 2011. évjáratú kékfrankoskadarka bora lett.
FAÜLTETÉSRŐL MÉGEGYSZER
Korábban már részletes tájékoztatást adtunk e lap hasábjain a közterületi fák és bokrok ültetésének szabályairól.
Ennek alapján egyre többen kérik a házuk előtti fák kivágásának, illetve pótlásának, valamint faültetés engedélyezését, és igyekeznek a faluképbe illő növényeket ültetni az utcára.
Sokan azonban engedély nélkül, ráadásul olyan fajtákat ültetnek, melyre engedély sem lenne adható. A képviselőtestület döntése alapján továbbra sem ültethető a közterületre fenyő- és tujaféle.
Kisfeszültségű villamos vezeték biztonsági övezetében csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthető, mely véglegesen kifejlett állapotában 1,25 méternél jobban, még erős szélben sem tudja megközelíteni az áramvezetőt.
Az önkormányzat összeállított egy ajánlást, melyben olyan fafajták szerepelnek, melyek megjelenése illik a falusi
utcaképbe, és a fenti feltételeknek is megfelelnek. Ezen kívül más fajták is választhatóak.
Kérjük, hogy aki két éven belül engedély nélkül tuját vagy fenyőt ültetett a háza elé, azt a közterületről legkésőbb 2012. november 30-ig távolítsa el!
Együttműködésüket köszönjük!

VI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA

3

SZOMSZÉDOLÓ
Beköszöntött a tavasz, bár a mostani időjárási viszonyok inkább a tél végére emlékeztetnek. Borongós péntek délután
gyalogszerrel indulok neki az útnak, így az ember többet lát,
többet hall. Így volt ez azon a délutánon is, mikor a Bakó családhoz indultam a Rákóczi utcába.
Hogy kik is a Bakóék? A Rákóczi utca 13. szám lakói, Anna,
Laci és a kis Dóri. Helyet foglalunk a nappaliban, elsőre sikerült elfoglalnom Dóri kedvenc helyét, aki semmi jelét nem
adta tiltakozásának…
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A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
Az önkormányzattal kiváló volt a kapcsolata, ha kellett mindig segített, akár a rendezvények támogatásával, akár a mindennapi élet zavartalan működésének segítésével. Rendszeresen támogatta az óvodát, iskolát, a civil szervezeteket.
Mint igazi sióagárdi, az életének másik felét kitevő sport – elsősorban labdarúgás – támogatásáról sem feledkezett meg,
segítve a helyi labdarúgó csapatot. Nem csak szorgalmasan látogatta és látogatja ma is a sporteseményeket, hanem anyagi
támogatást is adott, segítette a működést eszközökkel, anyagokkal.
A Zomba és Vidéke Takarékszövetkezet munkájában küldöttként részt vett, véleményével, javaslataival segítette annak
munkáját.
Máté János rendezett családi életet él, példásan nevelte gyermekeit, rajongásig szereti hat unokáját. Lassan megszokja a
már egy éve tartó nyugdíjas életet, több időt tölt szintén nyugdíjas feleségével, és az őt körülvevő családjával, szorgalmasan látogatja a sporteseményeket.
Kedves Máté János!
Sióagárd polgármestereként valamennyi sióagárdi nevében gratulálok a magas kitűntetéshez, köszönöm a településért végzett munkádat, és kívánok jó egészséget, hosszú nyugdíjas éveket családod körében szeretetben és békességben.
Sióagárd, 2012. 04.19.
Háry János polgármester
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PROGRAMSOROLÓ

Újdonság az "Élő Hagyományok" kategória meghirdetése. Az Önkormányzat a sióagárdi élő hagyományoknak a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére jelölésére készül.
A témaválasztás és feldolgozás során arra kéri a pályázókat,
hogy részesítsék előnyben a sióagárdi élő hagyományok bemutatását,
megjelenítését, akár egészen új megközelítésben, értelmezésben. A kategória győztes képét az önkormányzat különdíjban részesíti.
Szintén újdonság, hogy a Leányvár-témájú képekre különdíjat ajánlott
fel Háry János polgármester.
Természetesen továbbra is lehet pályázni bármilyen sióagárdi témájú
képpel, mely az általános feltételeknek megfelel.
Pontos információ: www.sioagard.hu honlapon.

Április 20. 18 óra Művelődési Ház
KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
Gemenc Foltvarró Kör kiállítása
Április 28. 10 óra Művelődési Ház
SZAKMAI NAP
Gemenc Foltvarró Kör szakmai napja:
Párnavarrás
Részvételi díj: 1000 Ft
Szükséges kellékek: tű, cérna, olló
Május 1.
MAJÁLIS Adácson
Május 7. 17 óra
ANYÁK NAPJA
Az Óvoda és Iskola Anyák napi műsora
a Művelődési Házban

Nevezési határidő: 2012. május 11. péntek, 19.00 óra.
A pályázati anyagok beadásának helye:
Személyesen: a Sióagárdi Könyvtárban, /Sióagárd, Kossuth utca 2./
nyitvatartási időben. /hétfő: 17-19 óra, szerda: 10-12 óra, péntek 15-17óra /

Postai cím: Sióagárd Község Önkormányzata, 7171 Sióagárd, Kossuth utca 9.

VIZEK-HALAK-BOROK.. S EGYEBEK

Május 25-26.
NYÁRKÖSZÖNTŐ
Ünnepi testületi ülés, hazaváró, falunap

NAGY SIÓAGÁRD-KVÍZ

2012. április

1. Melyik az a két rendezvény, amelyet a község két- 4. Hány pár gólya él ma a faluban ?
évente rendez meg, és egymást váltják. Páros évben az egyiken, páratlan évben a másikon talála) egy, a „Takarékkal” szemben
kozhatunk?
b) egy sem, mert az idei évben először nem érkezett
meg az egyetlen gólyapár
a) a Halfőző Verseny és a Márton-nap
c) kettő, a „Takarékkal” szemben és a Dózsa utcáb) Szüreti mulatság és az Aratónap
ban
c) Adventi hangverseny és a Locsolóbál
5. Hány gyermekük született 2010-ben és 2011-ben a
2. Mikor nyílt meg a Leányvárban a Hímzésmúzeum?
sióagárdi családoknak?
a) 1976. május 1.
b) 2000. augusztus 20.
c) 2005. április 30.
3. Mi a löbi?
a) Éppen csak felforralt – löbbentett, - könnyű, nyári leves. Sióagárdon az aratáskor már reggel szokás főzni.
b) Terelő kutyafajta. Egy századelőn élt híres agárdi
juhász tenyésztette, sajnos már nem ismert fajta.
c) A sióagárdi viselet része, női ujjas felsőkabát.

a) 2010-ben 14; 2011-ben 7
b) 2010-ben 8; 2011-ben 8
c) 2010-ben 6; 2011-ben 5
6. Melyik utcában van a legtöbb, és a legkevesebb ház
Sióagárdon?
a) A legtöbb ház (90 ) – Zrínyi utca
A legkevesebb (8) – Bercsényi utca
b) A legtöbb ház (88 ) – Rákóczi utca
A legkevesebb (11) – Bezerédj utca
c) A legtöbb ház (89 ) – Kossuth utca
A legkevesebb (3) – Bartók Béla utca
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Sióagárd-Fácánkert Községek körjegyzőségének ügyfélfogadási ideje
Hétfő:
ügyfélfogadási szünet
Kedd - Csütörtök: 8.00-12.00
13-16.00
Péntek:
8.00-13.00
Elérhetőség: Kossuth L. u. 9.
Tel.: 74/437-295
E-mail: sioagard@sioagard.hu
http://www.sioagard.hu

ORVOSI RENDELŐ
Cím: Kossuth u. 46.
Tel: 74/437-051, Tel: 30/929-5645
Horváthné Dr. Horváth Erika
Hétfő, kedd, péntek: 8.00-13.00
Szerda:
14.00-18.00
Csütörtök:
11.00-13.00
vérvétel: 8.00-11.00

VÉDŐNŐ
Csontos Judit
Tel: 20/426-7744, 74/437-022

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Székelyi Anikó Tel: 74/437-022, 74/443-825
Fogadóóra: szerda 10-12 óra

GYÓGYSZERTÁR
Cím: Kossuth u. 6.
Tel: 74/437-098
Hétfő, Kedd: 11-13 óra
Szerda: 16-18 óra
Csütörtök, Péntek: 11-13 óra

KÖNYVTÁR
Cím: Kossuth u. 2.
Vezető: Schüller Ákosné Hedi
Hétfő: 17-19, szerda: 10-12, péntek: 15-19 óra

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS TELEHÁZ
Cím: Kossuth u. 1.
Vezető: Gergely Judit
Tel: 74/437-309
Email: muvhaz@sioagard.hu

A Teleház nyitva tartása:
Hétfő: 13-17 óra
Kedd: 8-12 és 13.30-17 .30 óra
Szerda: 8-12 óra
Csütörtök:8-12 és 15-19 óra
Péntek: 8-14

Falugazdász fogadóórája
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NAPLÓTÖREDÉKEK

1942. november 9. hétfő
Már régen írtam a naplóba, de amit most írok, az keserű vonásokat hagy az életemben. Szegény
Pisti bátyám, több mint valószínű, hogy meghalt.
Mindenszentekre virradóra súlyos tüdőlövést kapott. Sebesülten vitték hátra. Elmondás szerint
– amit Szeleczki Miska szakaszvezető földim mondott, mert az ő körzetében történt a sebesülés –
éjszaka történt, már éppen végeztek a drótok összekötözésével a senki földjén, illetve az állások
előtti drótakadályokon. A futóárokba igyekeztek, amikor egy dum-dum (robbanó lövedék, puskából kilőhető lövedék, ami találat esetén irtózatos sérülést okoz) lövedék eltalálta. Ezeket a helyszínen tudtam meg a szomszédos 18-asoknál, ahol a Szeleczki Miska harcolt a szakaszával, a küzdővonalban.
Itt láttam Deli Györgyöt is, aki a géppuskaállásban, figyelő szolgálatban volt. Érdeklődtem a
bátyám után telefonon is a tábori lelkészünknél, aki megígérte, hogy értesít, ha valamit megtud.
De eddig még semmi hír nincs. Biztosan csak azt tudja, hogy megsebesült. Istenem! Ha még életben van, add vissza neki életét, ha meg meghalt, adj neki nyugodalmat.
Máskülönben – személyes problémáimtól eltekintve – az utolsó hét minden különösebb esemény nélkül telt el. Csupán az idő fordult hidegre és megjött a hó. Reggelente 15-17 fokos fagy
van. Bizony fázunk, mert még nem érkezett meg a téli ruházatunk.
A Schmidt úr (Schmidt János 1915. szakaszvezető volt, zombai lakos, jelenleg Németországban
él) a napokban ment haza szabadságra. Küldtem tőle levelet és egy csomag német cigarettát.
1942. november 18. szerda
Nem a hanyagságom az oka annak, hogy ilyen ritkán írok a naplómba, hanem az, hogy még
levelet, lapot sem tudtunk írni. Nem tudom mi lesz velünk a télen, ebben a „lyukban”, úgynevezett
bunkerben, egy vacak füstölgő kályha mellett. Szegény Pisti bátyám után is érdeklődtem tegnap
is, de még nem tudok többet, mint eddig.
Az orosz aránylag nyugodtan van. Úgy, hogy az elmúlt hetekben nem történt különösebb esemény. Eltekintve attól, ami hetenként hat-nyolc ember elvesztését jelenti. Különösen a 9. századnál nagy a veszteség, mert ők igen rossz helyen vannak. Főleg azóta, hogy állásaikat előbbre
tolták.
Az oroszok megvárják, amíg a támaszpontot teljesen kiépítik a mieink és akkor lövik ki csimbummal vagy aknavetővel, de pontosan telibe. Mindez azért lehetséges, mert tisztán belátható a
terep. Ennek eredménye, hogy egy-két-három ember halálos sebet kaphat.
Amit a szabadságosok hoztak hazulról csomagot, a tartalma már elfogyott, de a Lőrincnek még
van, mert úgy vagyunk, hogy közösen esszük, amíg van. Így aztán egy enyémet ettük meg előbb.
A Rácz Palibent van a zászlóaljnál, szép verseket ír a tábori újságba, a hazamenési láz egyre
inkább alább hagy.
A karácsonyi hazamenetelből már nem lesz semmi, pedig ez a hír járta. A pótlás, kiegészítés
egyre jön, és minden jel arra vall, hogy maradunk. Nem baj, csak az Isten segítsen meg bennünket.

Kedd: 13.00-16.00

ISKOLA
Cím: Kossuth u. 2.
Tel: 74/437-016
Vezető: Szűcs Józsefné

ÓVODA
Cím: Kossuth u.50.
Tel: 74/437-079
Vezető: Horváth Andrea

1942. november 23. hétfő
Az elmúlt napok semmi érdekesebb eseményt nem hoztak, csak újból felmerült a hazamenési
láz. Talán azért, mert innen ebből az állásból szombaton le leszünk váltva, de véleményem szerint
ez sem végleges. Az oroszok elég jól viselkednek eddig. Úgy látszik nekik sem üzlet a háború.
A hó minden nap nagyobb lesz, a hideg pár nap óta mérséklődött, de komoly tél van. Minálunk
otthon az igazi tél januárban, februárban szokott lenni. Újabban a posta gyatrán jön, különösen a
10 dekás csomagok rosszul érkeznek.

KÖRZETI MEGBÍZOTT
Csipai János
Tel: 06-30/419-2293
Segélyhívó: 107

Írta. Fejős János

SIÓ-KÖZ KFT.
Vízmű telepkezelő:
Balázs Mihály 70/930-9138
Szennyvíz telepkezelő:
Mészáros Ferenc 70/930-9137

Kiadja: Sióagárd Község Önkormányzata, Felelős szerkesztő.: Gergely Judit, megjelenik:
havonta; szerkesztőség címe: Sióagárd, Kossuth u. 1., email: muvhaz@sioagard.hu,
web: www.sioagard.hu

